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VELDHOVEN 

 AGENDA   

 22 juli Rapporten  

 23 juli Calamiteitendag, alle leerlingen vrij  

 26 juli t/m 3 september Zomervakantie  

JULI 
  2021 

NIEUWS UIT VELDHOVEN 

SPONSORLOOP 
Voor de sponsorloop zijn er supergoede acties geweest. Er zijn auto's gewassen, flessen opgehaald en bloemetjes met zelfge-

maakte potjes verkocht. We gaan voor een mooie opbrengst voor de Dierenambulance! 
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het school reisje 

We hadden 4 rondes. 

Lasergame,rustronde,escaperoom en rokenvoetbal+bungeerun. 

Het was super leuk 

Bij lasergame van So 2 won team geel 

Bij de escaperoom was het grapig 

Bij de roketvoetbal viel bijna idereen 

Onze lunch was friet met een snek. 

- Michal SO2 

(: schoolreisje zuider bos :) 

 

In de ochtend gingen we even spelen. daarna kwamen 

de taxi’s en gingen wij naar de gym zaal. Toen we daar 

kwamen gingen wij lasergamen. Daar na gingen we 

even eten/drinken en even rustig worden  

Daarna bungee running en even drinken en weer door 

naar rokkenvoetbal. Daarna kwam de frietkraam yay en 

daarna naartuurlijk friet eten het was zo lekker en daar-

na escaperoom en onder tussen een ijsje lekker! En daar-

na lekker buiten spelen en wiekend vieren. 

 

Fijne vakantie.  

- Puk en Loïs SO1 

SCHOOLREISJE 
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VILLA PINEDO 
Jaarlijks horen 86 000 thuiswonende kinderen dat hun ouders uit elkaar gaan. Momenteel wordt er veel aandacht besteed 

aan de problematiek en ouders, maar te weinig aandacht aan wat de betrokken kinderen echt nodig hebben.  

 

Bij Villa Pinedo zijn daarom kinderen met gescheiden ouders aan het woord. Dat is wat onze stichting zo bijzonder maakt. 

Kinderen met gescheiden ouders zijn de experts en de ervaringsdeskundigen. Want wie weet er nou beter hoe het is om te 

leven met gescheiden ouders dan zij zelf? 

 

Ons doel is dat kinderen met gescheiden ouders even gelukkig, veerkrachtig, stressbestendig en kansrijk kunnen zijn als alle 

andere kinderen en dat zij kunnen uitgroeien tot gezonde volwassenen. Onze ambitie is om alle kinderen en jongeren met 

gescheiden ouders te bereiken en de benodigde support te bieden.  

 

We maken onze ambitie waar door kinderen met gescheiden ouders een online plek te geven waar ze zich thuis kunnen voe-

len en met andere kinderen met gescheiden ouders over van alles kunnen praten.  

 

Er zijn inmiddels ruim 400 ervaringsdeskundigen (van 18 tot 26 jaar) die zich als vrijwilliger inzetten. Ze steunen andere kin-

deren en maken volwassenen bewust van wat er in het hoofd en het hart van kinderen met gescheiden ouders omgaat. 

 

Bron: www.villapinedo.nl.  

HUP HOLLAND HUP! 

http://www.villapinedo.nl
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Blink Zomerlezen: drie écht spannende vakantieverhalen voor groep 3 t/m 8, geschreven door Manon Sikkel, Tosca Menten 

en Maren Stoffels. En, extra spannend, in alle drie speelt Zuiderbos de hoofdrol. Elke vakantieweek staat er een nieuw hoofd-

stuk online, met steeds weer een spannende cliffhanger. Hieronder kun je op de link klikken van het verhaal dat jij wil gaan 

lezen: 

 

Groep 3/4: 

https://blinkzomerlezen.nl/lees-portal/jd7ia1c9g1ad59hf3695 --> Juf Josje 

https://blinkzomerlezen.nl/lees-portal/5ij5c18h1ff67h26c1ei --> Juf Fransje 

Groep 5/6: 

https://blinkzomerlezen.nl/lees-portal/g34iihg4g39hc79hh0d0 --> Juf Jeske 

https://blinkzomerlezen.nl/lees-portal/2d2d6hbbd9a9eh406145 --> Juf Myrthe 

Groep 7/8: 

https://blinkzomerlezen.nl/lees-portal/9ggjjb29g15gc93h6639 --> Juf Angela 

https://blinkzomerlezen.nl/lees-portal/g1jii32ba7h5aej45a3c --> Meester Dominique 

LEZEN VAN BLINK 

LOEK@SUMMER 

Stichting LOEK@YOU lanceert vakantieprogramma LOEK@SUMMER 2021 geheel uitgevoerd volgens de richtlijnen van het 

RIVM. LOEK@SUMMER is een programma speciaal voor kinderen die wat extra aandacht nodig hebben. Voordat we verder 

vertellen over dit waanzinnig leuke vakantie programma, stellen we ons eerst aan u voor.    

   

Stichting LOEK@YOU is een jonge stichting in Veldhoven welke sinds september 2016 hard aan de weg timmert om het gat 

tussen school en thuiszitten te dichten. De stichting biedt zorg aan kinderen en ontwikkelt interessante projecten voor kin-

deren en volwassenen die iets extra’s nodig hebben. Het aankomende project is LOEK@SUMMER. Het programma 

van LOEK@SUMMER bestaat uit activiteiten van +/- 3 uur verdeeld over 8 dagen. Centraal in deze activiteiten staan de na-

tuur, rust, bewegen, ontdekken en ontmoeten.    

   

LOEK@SUMMER is een prikkelarm vakantieprogramma voor kinderen en jongeren die NIET mee kunnen doen aan reguliere 

zomer vakantieprogramma’s uit de regio. De kinderen die meedoen functioneren dus beter in kleine groepjes. Te denken valt 

aan kinderen en jongeren met autisme & ADHD, hechtingsproblematiek, prikkelgevoeligheid. Iedereen in de leeftijd van 4 t/m 

18 jaar kan mee doen. Vaak zijn de activiteiten onderverdeeld in activiteiten voor kinderen tot 12 jaar en ouder dan 12 jaar. 

    

Tijdens LOEK@SUMMER verzamelen we in week 30 en 31 bij op het terrein van Blokhut de Bosbender te Veldhoven. Ook zijn 

er uitstapjes in de regio Veldhoven gepland. Kinderen en jongeren kunnen per activiteit inschrijven. Ze kunnen dus kiezen 

voor activiteiten waarbij de interesse ligt. Men hoeft dus NIET per se alle activiteiten mee te doen.    

 

De groepjes bestaan uit 3 tot 6 kinderen en worden begeleid door onze vele vrijwilligers. Daarnaast zijn er per dag altijd 2 

professionals aanwezig. Dit om de veiligheid voor de kinderen en jongeren te waarborgen. Per dagdeel kunnen er dit jaar 

maximaal 6 a7 kinderen of jongeren aanwezig zijn. Gezien de kleinschaligheid van het project is het verstandig om snel in te 

schrijven want VOL = VOL.    

   

Kinderen kunnen online opgegeven worden via: LOEK@SUMMER. Mochten kinderen al eerder aan een leuke activiteit mee 

willen doen? Kijk op: LOEK@TALENT. En mocht u nog vragen hebben, dan horen we het graag.    

   

Team LOEK@YOU, werkgroep LOEK@SUMMER   

040-3046797 - www.lerenopeigenkracht.nl   

https://blinkzomerlezen.nl/lees-portal/jd7ia1c9g1ad59hf3695
https://blinkzomerlezen.nl/lees-portal/5ij5c18h1ff67h26c1ei
https://blinkzomerlezen.nl/lees-portal/g34iihg4g39hc79hh0d0
https://blinkzomerlezen.nl/lees-portal/2d2d6hbbd9a9eh406145
https://blinkzomerlezen.nl/lees-portal/9ggjjb29g15gc93h6639
https://blinkzomerlezen.nl/lees-portal/g1jii32ba7h5aej45a3c
https://loekatsummer2021.eventbrite.nl
https://www.facebook.com/groups/loekattalent/
http://www.lerenopeigenkracht.nl/


 

Nieuwsbrief Zuiderbos Veldhoven | juli 2021 

JULI 

2021 

BIBLIOTHEEK 

LEZEN MET JE KIND, OOK IN DE VAKANTIE! 
Vakantie: heerlijk! Even wat meer tijd voor jezelf en je gezin. Geen werk, geen school; maar probeer er wel voor te zorgen 

dat je kind blijft lezen in de vakantie.  

 

Voorkom een zomerleesdip 

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die niet lezen tijdens de zomervakantie in leesniveau gelijk blijven of zelfs achteruit 

gaan. Dit wordt de ‘zomerdip’ of ‘vakantiedip’ genoemd. Vooral de kinderen die de overstap maken van groep 3 naar groep 4 

en leeszwakke kinderen hebben veel baat bij oefenen. 

 

Voor de kinderen die niet zo veel lezen en die het niveau nét aankunnen is het van groot belang dat ze - ook als het vakantie 

is - blijven lezen. Als dit niet gebeurt dan zakt de leesvaardigheid zodanig, dat het begin van groep vier moeizaam verloopt.  

Het weer opstarten van de leesvaardigheid kost dan veel energie en aandacht. In de praktijk blijkt ook dat een aantal kin-

deren gefrustreerd raakt en het lezen als een vervelende opdracht gaat zien.  

 

Misschien denk je: ‘Is dat nu nodig, mijn kind heeft toch vakantie en heeft ook ontspanning nodig?’ Dat is ook zo! Maar juist 

in de vakantie kan je kind andere dingen lezen dan op school. En uiteindelijk help je je kind ermee: na de vakantie zal het 

lezen op school makkelijker gaan. 

 

Tips om lezen leuk te maken 

Hoe kun je het voor je kind leuk maken om te lezen in de vakantie? Hieronder staan een aantal tips: 

• Lezen in de vakantie gaat bijna ongemerkt. Lees vakantiefolders, het activiteitenprogramma op de camping, folders 

van pretparken en bezienswaardigheden, de menukaart op het terrasje. Zo krijgt een ‘leesoefening’ een echt vakan-

tietintje. 

• Speel onderweg woordspelletjes met nummerborden. Lees de letters van nummerborden, noteer deze in een schrift 

en probeer met de letters nieuwe woorden te maken. Welke woorden heb je gemaakt? Er kan evt. vooraf een catego-

rie bepaald worden: een dier, eten / drinken, … 

• In de auto onderweg kunnen meerdere letterspelletjes gespeeld worden: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het begint 

met de letter… 

• Neem genoeg leuke kinderboeken mee op vakantie. Ga samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boe-

ken uitkiezen. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen. 

• Probeer elke dag ongeveer 10 minuten hardop te laten lezen, of samen hardop te lezen. Het voorlezen aan papa, ma-

ma, broertje, zusje of de eigen lievelingsknuffel werkt soms stimulerend! 

• Geef het goede voorbeeld: lees zelf ook. Zo laat je je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier 

doet. 

• Praat over de verhalen die je met het kind leest. 

FIJNE VAKANTIE! 
Team Zuiderbos Veldhoven wenst jullie alvast een heel fijne zomervakantie. 

Heel veel succes en plezier op je nieuwe school, of tot volgend schooljaar!  

https://www.cjgalphenaandenrijn.nl/showcats.asp?web_id=223&cat_id=100361
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